
Det går att skicka in bidrag till och med den 30 
april 2018 via någon av följande alternativ: 

MTR Nordic AB 
Att: Kommunikationsavdelningen
Rålambsvägen 17, plan 8 
112 60 Stockholm

eller  lillasakerhetspriset@mtr.se 

Märk försändelsen med ”Lilla Säkerhetspriset 
2017/18”

Vi på MTR som driver Stockholms tunnelbana och 
pendeltåg samt snabbtåget MTR Express, bjuder 
in din klass att tävla om Lilla Säkerhetspriset, 
Stockholms enda säkerhetspris för skolbarn. I den 
årliga tävlingen vinner alla deltagare klokskap och 
några lyckliga vinner även både ära och pokal. 

Tävlingen Lilla Säkerhetspriset är ett lekfullt sätt för 
barn att lära sig att resa säkert och reflektera över sitt 
eget beteende i kollektivtrafiken. Årets inriktning för 
tävlingen är ”Men pappa, så får man inte göra!” där 
barnen får ge vuxna råd i hur man reser säkert. Vi söker 
skolbarnens tankar kring hur man som resenär i kollek-
tivtrafiken kan bidra till en trygg och säker resa.
 
Vi vet att studieplanen i skolan är väldigt fullspäckad 
och har därför frågat lärare om hur de vävt in tävlingen 
i ordinarie undervisning. Några har använt tillfället som 
ett mindre projektarbete med tema Stockholms lokal-
trafik. Flera har låtit barnen rita sina tankar (exempelvis 
som en tecknad serieremsa) och andra har valt att ta 
det som en del av svenskundervisningen där barnen 
utvecklat sina tankar i skrift (ofta tillsammans med en 
teckning). Alla bidrag är välkomna!

Här kommer några förslag på områden att utgå ifrån:

Mamma, gå inte på vita linjen!
Pappa, åk inte med barnvagnen i rulltrappan!
Farmor, här får man inte röka!
Farbror, kliv inte på tåget när dörrarna stängs!
Fröken, ge klarsignal till föraren när hela klassen har 
klivit av tåget!

Tävlingen riktar sig till årskurs F till 6. Det går både 
att tävla som klass eller årskurs. 2017 kammade både 
åk. 2 och 3 från Pilgrimsskolan i Aspudden hem Lilla 
Säkerhetspriset. Stort grattis!

För mer information om Lilla Säkerhetspriset, gå in på 
vår hemsida www.mtrnordic.se/lillasakerhetspriset
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